Zápisnica
z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 25. apríla 2016

Miesto a čas: Súdna sieň prof. JUDr. Karola Planka, DrSc., Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, 25.04.2016 od 08.15 hod.
Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 51
Prítomní:

36 členov VR PraF UK (podľa prezenčnej listiny)

Neprítomní:

15 členov VR PraF UK (ospravedlnení)

Program

zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.
2. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Marek Števček, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v odbore 3.4.11.
občianske právo – schválenie členov inauguračnej komisie, oponentov a témy
inauguračnej prednášky.
3. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho
práva, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo – schválenie členov inauguračnej
komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky.
4. Habilitačné konanie – Mgr. Ján Škrobák, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva, v odbore 3.4.4. správne
právo – schválenie habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky
a témy habilitačnej práce.
5. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty.
6. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK za rok 2015 a hodnotenie vzdelávacej
a vedeckej činnosti.
7. Prerokovanie a schválenie návrhu magisterského spoločného študijného programu:
„Právo a ekonómia“, študijné odbory: národné hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.).
8. Prerokovanie a schválenie návrhu – zaradenie predmetu Obchodná ruština do
bakalárskeho študijného programu.
9. Prerokovanie a schválenie návrhu – zaradenie výberových predmetov Rozvojové sociálne
podnikanie 1 a Rozvojové sociálne podnikanie 2 do magisterského študijného programu.
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10. Návrh na schválenie – doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na
štátnych skúškach v študijných programoch 1. a 2. stupňa.
11. Návrh na schválenie – doplnenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe
v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.
12. Rôzne.
13. Záver.
BOD 1) Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, (ďalej
„VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a
privítal všetkých jej prítomných členov.
Následne predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným
programom zasadnutia VR PraF UK a konštatoval, že na zasadnutí VR PraF UK bolo prítomných
viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t. j. z 51 členov bolo na začiatku prítomných 35 členov, čím
bola VR PraF UK uznášaniaschopná. V priebehu zasadnutia prišiel ešte jeden člen (JUDr. Tomáš
Borec, pred začiatkom prerokovávania bodu 3).
Na zasadnutie VR PraF UK boli pozvaní aj zástupcovia študentov: Mgr. Matúš Michalovič
a Mgr. Petra Jánska.
Ospravedlnení členovia VR PraF UK:
- JUDr. Jana Bajánková
- doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
- doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.
- JUDr. Branislav Fábry, PhD.
- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
- JUDr. Ľubomír Hrežďovič
- JUDr. Robert Kaliňák
- JUDr. Karol Kovács
- prof. JUDr. Jan Kuklík, Dr.Sc.
- Mgr. Anton Martvoň, PhD.
- JUDr. Ing. Miroslav Paller
- prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
- prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD.
- prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
- JUDr. Daniela Švecová
Predseda VR PraF UK vyzval prítomných, aby navrhli prípadné zmeny, či doplnenie
programu. Žiadne návrhy na zmenu, či doplnenie programu neboli a tak dal o programe hlasovať.
Hlasovanie č. 1:
Za:
35 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne prijatý.
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Uznesenie č.1
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila program
zasadnutia konaného dňa 25.04.2016.
BOD 2) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Marek Števček, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v odbore 3.4.11.
občianske právo – schválenie inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej
prednášky.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 2 - návrh na schválenie členov inauguračnej komisie,
oponentov a témy inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za profesora doc. Mareka
Števčeka, PhD. v odbore 3.4.11. občianske právo a dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi,
CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol návrh a predstavil uchádzača.
V krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na
základe písomne spracovaných podkladov uchádzač spĺňa všetky kritériá pre vymenúvacie konanie
za profesora a predniesol návrh témy inauguračnej prednášky, návrh na predsedu a členov
inauguračnej komisie a na oponentov.
Zároveň informoval, že toto vymenúvacie konanie za profesora bude prebiehať v súlade
s „novými“ „Kritériami Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedeckopedagogického titulu docent a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedecko-pedagogického titulu profesor“, ktoré nadobudli účinnosť dňa 12.04.2016 a žiadosť doc.
JUDr. Mareka Števčeka, PhD. bola podaná dňa 13.04.2016, kedy bolo konanie aj začaté.
Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 2 diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a
tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 2 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 2:
Za:
34 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 2
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila vo
vymenúvacom konaní za profesora inauguračnú komisiu, oponentov a tému inauguračnej
prednášky doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v odbore 3.4.11. občianske právo:
Predseda:
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci,
Právnická fakulta, ČR

Členovia:
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Pracovisko: Masarykova
Právnická fakulta, ČR
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univerzita

v Brne,

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Pracovisko: Vysoká škola finanční a správní,
z.ú., Praha, ČR

prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Pracovisko: Slovenská akadémia vied,
Ústav štátu a práva, SR

Oponenti:
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Právnická fakulta, SR

Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Právnická fakulta, SR
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Právnická fakulta, SR

Téma inauguračnej prednášky:
„Princípy a princípmi chránené hodnoty občianskeho práva v 21. storočí“.
BOD 3) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho
práva, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo – schválenie inauguračnej komisie,
oponentov a témy inauguračnej prednášky.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 3 - návrh na schválenie členov inauguračnej komisie,
oponentov a témy inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za profesora doc. Mojmíra
Mamojku, PhD. v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo a dal slovo prof. JUDr. Mariánovi
Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol návrh a predstavil
uchádzača. V krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a
konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov uchádzač spĺňa všetky kritériá pre
vymenúvacie konanie za profesora a predniesol návrh témy inauguračnej prednášky, návrh na
predsedu a členov inauguračnej komisie a na oponentov.
Zároveň informoval, že toto vymenúvacie konanie za profesora bude prebiehať v súlade
s „novými“ „Kritériami Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedeckopedagogického titulu docent a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedecko-pedagogického titulu profesor“, ktoré nadobudli účinnosť dňa 12.04.2016 a žiadosť doc.
JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD. bola podaná dňa 14.04.2016, kedy bolo konanie aj začaté.
Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 3 diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a
tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 3 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 3:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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(Pred začiatkom rokovania o tomto bode 3 prišiel na zasadnutie VR Praf UK JUDr. Tomáš Borec,
ktorý sa zúčastnil aj hlasovania).
Uznesenie č. 3
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila vo
vymenúvacom konaní za profesora inauguračnú komisiu, oponentov a tému inauguračnej
prednášky doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, v odbore 3.4.10.
obchodné a finančné právo:
Predseda:
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Členovia:
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Pracovisko:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnická fakulta, SR
Pracovisko:
Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, SR

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Pracovisko:
Vysoká škola finanční a správní, z. ú., Praha, ČR

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

Pracovisko:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnická fakulta, SR

Oponenti:
prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Pracovisko:
Západočeská univerzita v Plzni,
Fakulta právnická, ČR

prof. JUDr. Ján Husár, CSc.

Pracovisko:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnická fakulta, SR

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.

Pracovisko:
Vysoká škola Danubius,
Fakulta práva Janka Jesenského, Sládkovičovo,
SR

Téma inauguračnej prednášky:
,,Tradičné inštitúty obchodného práva v kontextoch rekodifikácie“.
BOD 4) Habilitačné konanie – Mgr. Ján Škrobák, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva, v odbore 3.4.4. správne
právo - schválenie habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy
habilitačnej práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní Mgr. Jána
Škrobáka, PhD. v odbore 3.4.4. správne právo a dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc.,
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prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol návrh a predstavil habilitanta. V
krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na
základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedeckopedagogického titulu docent v odbore 3.4.4. správne právo. Ďalej predniesol návrh témy
habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej práce a návrh na predsedu a členov habilitačnej
komisie a na oponentov.
Zároveň informoval, že toto habilitačné konanie o udelenie titulu docent bude prebiehať
v súlade so „starými“ „Kritériami Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedeckopedagogického titulu docent a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu profesor“, ktoré boli účinné od 01.04.2014 a žiadosť Mgr.
Jána Škrobáka, PhD. bola podaná dňa 08.04.2016, kedy bolo konanie aj začaté (teda v čase
platnosti a účinnosti starých „kritérií fakulty“, nové nadobudli účinnosť dňa 12.04.2016).
Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 4 diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a
tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 4 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 4:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

35 hlasov
0 hlasov
1 hlas

Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní – Mgr. Jána Škrobáka, PhD. – Právnická fakulta UK
v Bratislave, Katedra správneho a environmentálneho práva, v odbore 3.4.4. správne právo,
tému habilitačnej prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie
a oponentov:
Predseda:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Členovia:
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.

Oponenti:
prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Pracovisko: Univerzita
Právnická fakulta, SR

Komenského

v Bratislave,

Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická
fakulta, ČR
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Fakulta verejnej správy, SR
Pracovisko: Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave, SR
Pracovisko: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta
právnická, ČR
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doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Pracovisko: Univerzita
Právnická fakulta, SR

Komenského

v Bratislave,

Téma habilitačnej prednášky:
„Zneužívanie verejných subjektívnych práv spravovanými subjektmi ako aktuálny problém verejnej správy“.
Téma habilitačnej práce:
„Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní“.
BOD 5) Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Univerity Komenského
v Bratislave, Právnicej fakulty.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5 - prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku VR
PraF UK, ktorého návrh bol všetkým členom VR PraF UK zaslaný a v stručnosti oboznámil členov
VR PraF UK s jeho obsahom a upozornil na zmeny v texte, ktoré sa týkali len jazykovej úpravy
a teda šlo o odstránenie zjavných nesprávností.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu 5 diskusiu, do ktorej sa prihlásila prof.
JUDr. Mária Patakyová, CSc., ktorá uviedla, že sa zdrží hlasovania o tomto bode programu,
pretože si z časových dôvodov nestihla preštudovať návrh Rokovacieho poriadku VR PraF UK,
nakoľko bola na služobnej ceste v zahraničí.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak dal predseda o bode č. 5 hlasovať:
Hlasovanie č. 5:
Za:
35 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala
a schválila Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty.
Rokovací poriadok VR PraF UK tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.
BOD 6) Prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2015 a hodnotenie
vzdelávacej a vedeckej činnosti.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 6 – prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v
Bratislave za rok 2015 a hodnotenie vzdelávacej a vedeckej činnosti. V stručnosti oboznámil
členov VR PraF UK s obsahom Výročnej správy o činnosti PraF UK, ktorá bola všetkým členom
VR RaF UK zaslaná a informoval ich, že vzdelávacia a vedecká činnosť sa v minulosti hodnotili
spolu s výročnou správou o činnosti. Odteraz sa budú tieto oblasti hodnotiť formou uznesenia VR
PraF UK, ktorá sa následne stane súčasťou Výročnej správy o činnosti PraF UK.
Ďalej uviedol, že sa na fakulte zvýšil záujem o vedeckú činnosť, ktorá sa zlepšila, čo
pripisuje aj zavedeniu hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti na fakulte ako celku, podľa
jednotlivých katedier a ústavov, ale aj podľa jednotlivých zamestnancov. Víťazom hodnotenia
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vedecko-výskumnej činnosti za rok 2015 na fakulte sa stal doc. JUDr. Marek Števček, PhD., druhý
skončil doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA a tretia skončila doc. JUDr. Mária
Srebalová, PhD.
Predseda VR PraF UK zároveň informoval, že pri hodnotení vedecko-výskumnej činnosti,
prvých 15 pedagogických zamestnacov bude aj finančne ohodnotených (posledné miesta cca po
300,- Eur a prvý v poradí dostane cca 2.000,- Eur). Dodal, že publikačná činnosť na fakulte musí
byť v budúcnosti viac zameraná aj na karentované časopisy a časopisy registrované v databázach
Web of Science a Scopus a bude hodnotená aj kvalita najlepších výstupov.
Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných, že v oblasti grantovej politiky sa bude
venovať zvýšená pozornosť najmä zahraničným grantom, nakoľko v tejto oblasti zaostávame
v porovnaní s niektorými právnickými fakultami. Informoval, že fakulta sa uchádzala o zahraničný
grant HORIZON 2020 (E – ESENCE), pričom pri hodnotení žiadosti, ktorú podala Katedra
trestného práva, kriminológie a kriminalistiky nám chýbalo len pol boda na jeho pridelenie
a získanie finančných prostriedkov na jeho realizáciu.
V rámci vzdelávacej činnosti predseda VR PraF UK informoval prítomných o zavedenom
vyučovaní predmetov v anglickom jazyku, ponuka ktorých sa bude zvyšovať a o implementácii
magisterského študijného programu v anglickom jazyku. Konštatoval, že je potrebné zlepšiť
prácu pedagógov, ale aj študentov pri výučbe a skúšaní s nekomentovanými právnymi predpismi
s tým, že prebiehajú v tomto smere na fakulte pravidelne aj hospitalizácie. Ďalej uviedol, že sa
bude venovať pozornosť vylepšeniu spoločného študijného programu v odboroch právo
a ekonómia v spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu 6 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a
tak predseda VR PraF UK dal hlasovať o návrhu uznesenia č. 6:
Hlasovanie č. 6:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 6:
A)
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a berie
na vedomie Výročnú správu o činnosti PraF UK za rok 2015 a hodnotí vzdelávaciu činnosť
a vedeckú činnosť na PraF UK nasledovne:
Vzdelávacia činnosť
Vedecká rada PraF UK:
1)
a) víta, že zavedením vyučovania predmetov v anglickom jazyku chce fakulta zabezpečiť
aktívnym a talentovaným študentom našej fakulty (v rámci súčasného magisterského a
bakalárskeho študijného programu „právo“) možnosť osvojiť si, priṕ adne vylepšiť si
anglickú (cudzojazyčnú) právnu terminológiu a zároveň získať konkurencieschopné
poznatky na európskej úrovni z oblasti európskeho práva, medzinárodného práva, právnej
komparatistiky a interdisciplinárnych oblastí práva interaktiv́ nou metódou výučby, teda
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snahou o väčšie zapojenie študenta do vzdelávania, čím absolventi následne ziś kajú väčšie
uplatnenie na trhu práce, a to nielen národnom ale aj v rámci trhu Európskej únie;
b) víta, že predmety v anglickom jazyku nie sú zaradené len ako výberové predmety, ale aj ako
alternatívna jazyková mutácia k povinným predmetom;
c) vyzýva dekana PraF UK rozširovať ponuku predmetov v anglickom jazyku a
implementovať magisterský študijný program v anglickom jazyku;
2)
a) víta, že študenti sú vedení ku kritickému mysleniu a zručnostiam v oblasti právnej analýzy a
na ten účel bolo rozšírené uplatňovanie metódy skúšania s použitím nekomentovaných
právnych predpisov, čomu by mala byť prispôsobená metodika výučby;
b) víta uskutočňovanie vzdelávania prostredníctvom právnych kliník a simulovaných sporov,
ktoré vedú študentov k samostatnosti, kritickému mysleniu a zodpovednosti za svoje názory
a stanoviská;
c) konštatuje, že je nevyhnutné zlepšiť prácu učiteľov aj študentov pri efektívnom
a zmysluplnom skúšaní s nekomentovanými právnymi predpismi;
d) vyzýva dekana PraF UK, aby bolo uplatňovanie metódy skúšania prostredníctvom
nekomentovaných právnych predpisov zavedené v čo najväčšej miere a iba s nevyhnutnými
obmedzeniami a aby bol tento prístup postupne zavedený v prípade všetkých typov skúšok,
vrátane štátnych záverečných skúšok;
3)
a) pozitívne vníma zavedenie spojeného študijného programu v odboroch právo a národne
hospodárstvo v spolupráci s NHF EU, vrátane návrhu študijného programu v druhom
stupni;
b) vyzýva dekana PraF UK na naplánovanie reformy tohto študijného programu v prvom
stupni tak, aby predstavoval skutočnú integráciu oboch odborov a zároveň boli do neho
zahrnuté aktuálne zmeny a reformy v študijnom programe právo.
Vedecká činnosť
Vedecká rada PraF UK:
1)
a) víta zvýšený záujem vedenia fakulty o vedeckovýskumnú činnosť na fakulte, pretože táto je
predmetom hodnotenia nielen zo strany samosprávnych orgánov fakulty či univerzity, ale je
aj predmetom hodnotenia fakulty pri jej porovnávaní s inými právnickými fakultami;
2) pozitívne hodnotí nárast publikačnej činnosti na fakulte, čo predstavuje nárast oproti
predchádzajúcemu roku o 20 %;
a) víta hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti na fakulte ako celku, ale aj na katedrách
a ústavoch a v konečnom dôsledku aj podľa jednotlivých pedagogických pracovníkov;
b) odporúča publikačnú činnosť na fakulte viac orientovať na karentované časopisy a na
časopisy, ktoré sú registrované v databázach Web of Science a SCOPUS;
3) odporúča dekanovi fakulty morálne, ale aj inak ohodnotiť najlepšie vedecké

výstupy

pracovníkov, ale aj tých pracovníkov, ktorí mali viac výstupov ako je priemer na fakulte;
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4) odporúča dekanovi fakulty venovať zvýšenú pozornosť grantovej

politike na fakulte

s osobitným zreteľom na zahraničné granty, lebo tá vo všeobecnosti zaostáva za efektívnou
grantovou politikou na iných právnických fakultách.
B)
Vedecká rada PraF UK ukladá dekanovi fakulty predložiť Výročnú správu o činnosti PraF
UK za rok 2015 na schválenie Akademickému senátu PraF UK.
Výročná správa o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2015 tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.

BOD 7) Prerokovanie a schválenie návrhu magisterského spoločného študijného programu:
„Právo a ekonómia“, študijné odbory: národné hospodárstvo(3.3.1) a právo (3.4.1.).
Predseda VR PraF UK otvoril bod 7 programu, prerokovanie a schválenie magisterského
spoločného študijného programu: „Právo a ekonómia“, študijné odbory: národné hospodárstvo
(3.3.1) a právo (3.4.1.). Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov boli zaslané členom
VR PraF UK. Potom odovzdal slovo prodekanovi pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa, Ing. Mgr.
Ondrejovi Blažovi, PhD., ktorý stručne oboznámil prítomných s obsahom študijného plánu a
uviedol, že snahou bolo prepojiť oblať práva a ekonómie, vrátane spoločných predmetov, nakoľko
sa tieto oblasti vzájomné prelínajú.
Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil
a tak dal o tomto bode programu hlasovať:
Hlasovanie č. 7:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala
a schválila magisterský spoločný študijný program: „Právo a ekonómia“, študijné odbory:
národné hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.).
Schválený študijný program (odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov) tvorí
prílohu č. 3 tejto zápisnice.
BOD 8) Prerokovanie a schválenie návrhu – zaradenie predmetu Obchodná ruština do
bakalárskeho študijného programu.
Predseda VR Praf UK otvoril bod 8 programu, prerokovanie a schválenie návrhu zaradenia
výberového predmetu Obchodná ruština do bakalárskeho študijného programu. Informačný list
predmetu bol zaslaný členom VR PraF UK.
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Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil
a tak dal o tomto bode programu hlasovať:
Hlasovanie č. 8:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 8:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala
a schválila zaradenie výberového predmetu Obchodná ruština do bakalárskeho študijného
programu.
Informačný list predmetu Obchodná ruština tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.
BOD 9) Prerokovanie a schválenie návrhu – zaradenie výberových predmetov Rozvojové sociálne
podnikanie 1 a Rozvojové sociálne podnikanie 2 do magisterské študijného programu.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 9 programu, prerokovanie a schválenie návrhu zaradenia
výberových predmetov Rozvojové sociálne podnikanie 1 a Rozvojové sociálne podnikanie 2 do
magisterského študijného programu. Informačné listy predmetov boli zaslané členom VR PraF UK.
Uviedol, že návrh na zaradenie týchto výberových predmetov do magisterského študijného
programu vzišiel z iniciatívy študentov doktorandského študijného programu, ktorý na ich výučbu
získali grant.
Predseda VR PraF UK následne otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto
neprihlásil a tak dal o návrhu hlasovať:
Hlasovanie č. 9
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 9:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala
a schválila zaradenie výberových predmetov Rozvojové sociálne podnikanie 1 a Rozvojové
sociálne podnikanie 2 do magisterského študijného programu.
Informačné listy predmetov tvoria prílohu č. 5 tejto zápisnice.
BOD 11) Návrh na schválenie – doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať
na štátnych skúškach v študijných programoch 1. a 2. stupňa.
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Predseda VR PraF UK otvoril bod 11 programu a predložil na prerokovanie návrh na
doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach v študijných
programoch 1. a 2. stupňa.
Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásila Mgr. Kristína Považanová,
PhD., navrhnutá za internú členku skúšobnej komisie, ktorá upozornila, že už nie je nositeľkou
priezviska Jurkovičová, ale Považanová a aby sa v budúcnosti už uvádzalo jej nové priezvisko.
Ďalej sa do diskusie zapojil prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., prodekan pre vedu a doktorandské
štúdium, ktorý uviedol, že na Najvyššom súde Slovenskej republiky došlo k zmene na poste
predsedu Správneho kolégia NS SR, preto bol navrhnutý jeho nový predseda za externého člena
skúšobnej komisie.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o bode č. 11 hlasovať:

Hlasovanie č. 11:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 11:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala
a schválila návrh na doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na
štátnych skúškach v študijných programoch 1. a 2. stupňa:
Interní členovia:
- Mgr. Kristína Považanová, PhD.
- Mgr. Ján Sombati, PhD.
Externí členovia:
- JUDr. Jozef Milučký, predseda Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
BOD 12) Návrh na schválenie – doplnenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe
v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 12 programu a predložil návrh na doplnenie školiteľov
v doktorandskom študijnom programe v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a otvoril
k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak dal o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie č. 12:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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Uznesenie č. 12:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala
a schválila návrh na doplnenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe v študijnom
odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva:
-

doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.

BOD 13) Rôzne.
Predseda VR Praf UK otvoril bod 13 a ospravedlnil sa členom VR PraF UK, hlavne jej
externým členom, ktorí prišli na plánované zasadnutie VR PraF UK na deň 21.04.2016 (štvrtok),
ktoré sa napokon neuskutočnilo, lebo VR PraF UK nebola uznášaniaschopná. Zasadnutie sa
z tohoto dôvodu muselo presunúť na deň 25.04.2016 (pondelok). Uviedol, že sa prijali potrebné
opatrenia, hlavne voči interným členom VR PraF UK, aby sa v budúcnosti takáto situácia
neopakovala. Zároveň informoval prítomných členov VR PraF UK, že najbližšie zasadnutie VR
PraF UK sa uskutoční dňa 09.06.2016 (štvrtok), pričom presný začiatok, bude členom oznámený
(plánovaný je na 10.00 hod., závisieť bude od programu zasadnutia).
Následne predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásil prof.
JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., ktorý navrhol, aby miestom zasadnutia VR PraF UK dňa 09.06.2016
bol AMFITEÁTER na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6,
Bratislava. Predseda VR PraF UK súhlasil s návrhom s tým, že členovia VR PraF UK budú
informovaní o mieste a čase konania riadneho zasadnutia VR PraF UK, ktoré je stanovené na deň
09.06.2016, v závislosti od programu.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK bod 13 ukončil.
BOD 14) Záver.
Predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil.
V Bratislave dňa 26.04.2016.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
predseda VR PraF

Overil: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
prodekan pre vedu doktorandské štúdium
Zapísala: JUDr. Ing. Eva Jonatová
Oddelenie vedy a doktorandského štúdia
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